Højskolerne på Folkemødet 2021
Formål
Højskolerne er med på Folkemødet på Bornholm for at lave højskole, skabe interesse for højskolen og styrke højskolens
anerkendelse med bl.a. bæredygtigt folkekøkken, fællessang, debatter af høj kvalitet og et frirum for det levende ord.
Højskolerne markerer på Folkemødet den folkelige forankring, som er kernen i Folkemødet.
Mål
• At synliggøre højskolerne som en folkelig bevægelse, der aktivt bidrager til samfundsdebatten.
• At styrke den politiske anerkendelse.
• At styrke den folkelige forankring og indirekte rekruttere elever/kursister.
• At placere højskolens folk og værdier i andres debatter.
• At skabe elevinvolvering.
Antal deltagere
Der skal minimum være 10 aktivt deltagende højskoler, før FFD medvirker til dette arrangement.
Forventet antal deltagere i 2021: 700 højskoleelever og -ansatte.
Forventet antal aktive højskoler eller elevforeninger i forhold til det fælles program: 20 højskoler.
Ambassadørkorpset byder ind med en event på Ungdomshøjen og medvirker til at lave pop-up-events på
tre forskellige lokaliteter i Allinge.
FFD’s ramme i 2021
• Højskolernes Folkekøkken og samarbejde omkring Ungdomshøjen.
Øget fokus på Corona-retningslinjer og mere kontrolleret festaktivitet må forventes.
• Ca. 450.000 kr. på foreningens markedsføringsbudget.
• Højskolernes Hus har ansatte med, som hjælper med at drive det store folkekøkken, engagerer frivillige elever og
deltager i egne og eksterne debatter og arrangementer.
• FFD tilbyder bustransport og adgang til ungdomscamp for tidligere elever. Skoler med nuværende
elever skal selv sørge for transport.
Hvorfor deltage og med hvad?
• Ved at deltage i Folkemødet som skole, er der mulighed for at udfordre, begejstre og samle eleverne ved at give
dem konkret demokratisk erfaring med udgangspunkt i samtidens temaer og spørgsmål. Deltagelse er desuden en
god mulighed for, at skolen kan tage del i og præge det fælles, folkelige liv.
• Højskolen kan være med til at sætte en dagsorden og bidrage med indhold, debatter og events i vores eget telt eller i
andres telte og områder (fx på Ungdomshøjen.dk).
• Højskolen får: eksponering, synlighed, styket netværk, en god oplevelse, godt projekt til elevforeninger.
• Milepæle
- 1. november 2020: Deadline på forhåndstilmelding (www.ffd.dk/folkemodet).
- 17.-20. juni 2021: Folkemødet afvikles.
Tilsagn om at medvirke								Kontakt i Højskolernes Hus
Læs mere og forhåndstilmeld skolen på www.ffd.dk/folkemodet			
Jakob Bonde Rasmussen
											
jbr@ffd.dk
											21727330
											
www.ffd.dk/folkemodet
											SU 1/11 2020
				

